
 

 

Fredagsbrev d. 24-04-2020 uge 17. 

 

Jeg ved næsten ikke hvor jeg skal begynde, fordi alt er simpelthen forandret; intet er 

som det plejer, og nogle gange syntes jeg det er helt fint; børnene her hos os har det 

godt; andre gange bliver jeg lidt trist, når jeg tænker på de unger, der stadig hænger 

hjemme bag værelsesdøren og savner deres venner så meget. Min ungdom 

forsvinder lige nu ud i det blå, og jeg sidder her og er gået helt i stå, må man tro, de 

tænker. Det snakker vi om hver morgen, når vi har morgenmøde med de 

hjemmeunderviste elever på Teams, og deres udtalelser vidner om lige netop dette 

tema: Vi savner vores venner, skolen, (siger de ikke, det står for min regning), det 

sociale og bare det at kunne gå ud ad døren og væk… Lektier er der nok af, og selv 

om vi prøver at veksle osv., så er det ikke dem, der efterspørges mere af. 

Håber de nuværende forhandlinger om anden runde genåbning tager de store 
elever med de steder, hvor skolerne faktisk er i stand til at finde plads og mandskab 
til dem. De små fylder jo meget i øjeblikket, men her hos os ville det godt kunne lade 
sig gøre. Hallens bestyrelse har sagt, at vi bare kan bruge hallen uden beregning, 
bare vi selv sørger for rengøring, og Christian Haldrup har ringet og tilbudt os at låne 
Fort West. Herude får vi det til at fungere. 

Bare der nu ikke sniger sig en ødelæggende misforstået holdning ind i 
forhandlingslokalet, hvor slagplanen for genåbning vol.2 forhandles. Dette at  man 
holder på, at fordi de store skoler i byerne ikke kan åbne, fordi de mangler plads, så 
skal ungerne på de skoler, hvor der faktisk er mulighed for at finde lokaler til de 
store elever, også blive hjemme foran skærmene og game videre. Håber på at der er 
nogen derinde, med forståelse for denne verden.  

 

 



 

 

 

Der har åbenbart sneget sig en ny elev ind i klassen, som jeg ikke helt har styr på. I forhold til 
størrelsen, må man antage, at man har siddet et par år over... 

 

 

  



 

 

Når vi Når vi har udeundervisning, er det ikke lige meget hvordan vejret arter sig. 

Her er det faktisk musik, der er på tapetet. Det ville man nok ikke have kunnet 

gætte, men en opfølgende snak om et hjemmelavet stompforløb, var det vist.  

Vi har været utrolig med vejret her i begyndelsen af Coronaundervisningsperioden. 

Jeg har ikke turde kikke i langtidsprognosen for næste uge, jeg håber bare at vejret 

holder. Det gør hverdagen tusind gange lettere for os, både i skolen, men også i 

Børnehuset. 

 Lidt praktisk: Hvis det overhovedet kan lade sig gøre, så møder man ind på skolen, 

når undervisningen går i gang. Så skal ungerne ikke stå og hænge på gangene uden 

voksne inden. Husk at forældre afleverer deres børn uden for skolen i disse tider. 

God weekend. 

Troels 



 

Lidt     
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Til ledelsen på selvejende og private uddannelsesinstitutioner på Børne- 

og Undervisningsministeriets område 

Kære institutionsledere 

 

Danmark står i en helt ekstraordinær situation. Regeringen følger udvik-

lingen nøje og vil sikre, at der tages de fornødne skridt og er de nødven-

dige ressourcer til at finansiere indsatser i 2020 i forhold til COVID-19. 

Derfor vil regeringen sikre, at jeres institutioner får et ekstraordinært til-

skud til COVID-19-relaterede tiltag, der følger af sundhedsmyndigheder-

nes retningslinjer. 

 

Det udestår på nuværende tidspunkt at afklare de praktiske detaljer om 

tilskuddene. I løbet af de kommende uger vil jeres administration derfor 

blive kontaktet med nærmere information om størrelsen på tilskuddet, 

hvorledes tilskuddet udbetales og hvornår. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil 


